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Kas olete vahel mõelnud, et
küll oleks hea, kui saaks mõned uued mõtted elu põnevamaks muutmisel;
küll oleks hea, kui oleks rohkem spordialaseid professionaalsed oskusi ja teadmisi;
küll oleks hea tihedamini sportlike kaasüliõpilastega asju arutada;
küll oleks hea, kui keegi korraldaks ülikoolis mõne vahva spordiürituse kasvõi naljaga
pooleks või viiks oma kooli võistkonna ülikoolidevahelisele turniirile välja;
küll oleks hea, kui tutvuks ka teistest ülikoolidest huvitavate spordilembeliste
inimestega;
küll oleks hea, kui…see oleksite just Teie!
Eesti Akadeemiline Spordiliit (EASL) on mõnda aega mõelnud, et
küll oleks hea, kui ülikoolides oleks igal pool veel rohkem sportlikke ja aktiivseid
tudengeid;
küll oleks hea, kui EASLil oleks parem kontakt üliõpilasesindustega;
küll oleks hea, kui meie korraldatud üritused oleks just sellised, mida tudengid
ootaksid ja info jõuaks sihtgrupini;
küll oleks hea, kui… see oleksite just Teie!
Just seetõttu korraldame juba kümnendat aastat järjest spordijuhtide koolitust
üliõpilastele, mis on mõeldud eelkõige üliõpilasesinduste sporditöö eest vastutavatele
üliõpilastele või vastavate inimeste koolitamiseks esindustesse. Osaleda võivad ka
sporditöö organiseerimisest huvitatud üliõpilased, et hiljem rakendada oma
organiseerijavõimeid sõpruskonnas, ülikoolis, töökohtades.
Tudengite endi arvamus senistest toimunud seminaridest on olnud positiivne. Nad on
pidanud oluliseks väärtuslikke kontakte teiste kõrgkoolide üliõpilastega, võimalust
kuulata tuntud spetsialistide loenguid, saadud sporditeadmiste rakendamise võimalust,
uute spordialadega tutvumist.

Eeloleval seminaril keskendume muuhulgas ka mittetraditsioonilistele spordialadele
Eesti ülikoolides: Viimastel aastatel on Eesti noorema põlvkonna inimeste seas suurt
populaarsust võitnud sellised spordialad nagu lumelauasport, BMX, rulatamine ja
muud ekstreemspordialad, aga ka erinevad nn streetdance stiilid (breakdance ja hip
hop). Nüüd on kätte jõudnud aeg, kus see põlvkond on jõudnud ka ülikoolidesse.
Usume, et see on üha kasvav trend ning ei saa jääda ilma kooli spordielu korraldajate
tähelepanust!
Tähtsamatsamateks teemadeks on veel: Üliõpilasspordi atraktiivsus, Sportimise
tingimused Eesti üliõpilastele, kuidas sportida tervislikult, vabatahlikud spordis jpm.
Nii nagu traditsiooniks on saanud, esinevad koolitusel silmapaistvad isikud, kellel on
kogemusi suurvõistluste organiseerimisel kui ka toetamisel. Ettekande teevad tuntud
sportlased, kes lisaks teooriale annavad ka praktilisi näpunäiteid. Väitleme ning
arutleme aktuaalsetel teemadel.
Täpsem ajakava saadetakse registreerunutele. Pilte juba toimunud seminaridest saate
vaadata www.easl.ee galerii ja seminaride alt
Loomulikult ei istu me kolm päeva vaid loengusaalis, vaid liigume aktiivselt ka
looduses Plaanis on külastada spordisaale, ujult ning saunamõnusid nautida.. Kokku
tulevad tudengid üle Eesti erinevatest kõrgkoolidest, seega – tasub kohal olla!
Pärast kursuse läbimist annab EASL välja vastavasisulised tunnistused. Selle
saamiseks on igaühel vaja mõnevõrra tegutseda iseseisvalt ka seminaride vahepealsel
ajal.
Igal kõrgkoolil või üliõpilasesindusel on võimalik saata koolitusele kaks või kolm
tudengit (soovitavalt üks noormees ja neiu). Ja soovitavalt keegi esimese või teise
kursuse aktiivne särasilmne sportliku meelega inimene!
EASL liikmeskoolide tudengitele (http://www.easl.ee/index.php?id=610) on
osavõtumaksuks sümboolsed 500 krooni inimese kohta (sisaldab osavõttu, majutust,
toitlustamist seminari ajal). EASL mitteliikmetele maksab koolitus 1000 krooni.
Registreerumisel palume kanda summa üle EASL a/k Hansapangas 221011374025.
Väljastame soovijatele arve.
Ootame registreerumisi 22. septembrini. Kuna kohtade arv on piiratud, siis
registreeru kohe!
…küll oleks hea, kui see oleksite just Teie!
Peatse kohtumiseni,
NB! Vajalikud 7 asja Vinnis:
-hea tuju
-sportlikud riided (nii sise- kui välisriided) ja piisavalt vahetusriideid
-sportlikud vahetusjalanõud
-pesemisvahendid
-pastakas ja paber, kui tahad midagi üles täheldada
-kõikvõimaliku materjalid oma kooli või tegevuse kohta, mida soovid teistele
tutvustada.
-ujumisriided
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